
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

Dnes začína desiaty ročník festivalu HoryZonty
 
Hlavnou hviezdou prvého večera bude náš najúspešnejší dokumentarista Pavol Barabáš. Jubilejný 
ročník podujatia sa bude konať od 12. do 14. novembra v priestoroch Posádkového klubu.
 
Návštevníci tohoročných HoryZontov sa môžu tešiť na kvalitné filmy, vynikajúcich hostí, zaujímavé 
fotovýstavy a pestrý sprievodný program. Tomu bude patriť predovšetkým posledný festivalový deň. Do 
zaujímavých aktivít v centre Trenčína sa bude môcť zapojiť široká verejnosť.
 
Na festivale sa už šiestykrát pobeží o pohár HoryZontov. Tento ročník bude zároveň vyvrcholením tohoročnej 
Trenčianskej bežeckej ligy. O tom, že je o beh záujem svedčí aj fakt, že sa minulý rok postavilo na štart 124 
pretekárov. Tento rok sa bude súťažiť v desiatich kategóriách a na bežcov čaká v hlavnom preteku 5,5 
kilometrov dlhá trať vedúca ulicami mesta a priľahlým lesoparkom Brezina. Registrácia a štart závodu 
prebehne v sobotu 14. novembra od 9. hodiny pred Posádkovým klubom v Trenčíne. 
 
„Cieľom sprievodných podujatí je prinútiť ľudí hýbať sa a poukázať aj na iný štýl života, aký v súčasnosti 
naša spoločnosť vedie,“ rozpráva o svojom zámere riaditeľka HoryZontov Marka Dutková. Aj tento rok 
pripravila spolu so svojim tímom súťaž v nosení pivného suda na nosičskej krošni po Farských schodoch. Na 
malých i veľkých bude čakať na Štúrovom námestí psí záprah mushera Daniela Fila, ktorý záujemcov 
prevezie historickým centrom mesta. Novinkou bude súťaž v zhybovaní na hrazde, ako aj zaujímavý 
workshop v športovej disciplíne slackline pod vedením festivalovej hostky Anny Kuchařovej. Slackline veľmi 
pripomína chodenie po lane.
 
Usporiadatelia mysleli aj na deti, na ktoré čaká množstvo zážitkových aktivít. Zuzana Jargašová povedie v 
priestoroch festivalu workshop o uzlíkoch Kúzelné uzlenie a odpočinúť si bude možné v relax zóne .
 
Festival HoryZonty sa každoročne koná vďaka podpore Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Audiovizuálneho fondu, Slovenského filmového ústavu, 
Nadačného fondu PwC v Nadácii Pontis, a mnohým ďalším.
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Viac info na: 
- www.horyzonty.sk
- https://www.facebook.com/pages/HoryZonty-festival-dobrodru%C5%BEn%C3%BDch-filmov/151682297177?
fref=ts
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